RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

O Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público, para
conhecimento dos interessados, a retificação na data da realização do certame, na data do
cadastramento das empresas participantes, na descrição do item 3.3, a, I e o acréscimo do anexo
VIII, o qual passa a ter a seguinte descrição:

O Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10 horas do dia 18 de junho de 2020,
na Sala de Licitações, sita à Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, nº 71, a Comissão Permanente de
Licitações, designada pela Portaria n.° 176/2020, reunir-se-á com a finalidade de receber para
abertura os envelopes nº 01 e nº 02, conforme item 3 deste edital, cuja modalidade é Tomada de
Preços do tipo menor preço global e a proposta é para contratação de empresa para construção de
uma quadra escolar em concreto polido, com fornecimento de material e mão de obra, em regime de
empreitada por preço global.
Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas
pelo órgão licitador conforme item 02 deste edital, vedada a participação de sociedades cooperativas,
pois, por definição, não existe vínculo de emprego entre essas entidades e seus associados e por
força do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre este município e o
Ministério Público do Trabalho - Procuradoria do Trabalho no Município de Pelotas, em 05/05/2009.
A presente licitação será exclusiva às beneficiarias da Lei Complementar nº 123/2006, nos
termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

2. CADASTRO:
Para efeitos de cadastramento, as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado
deverão apresentar, até o dia 15 de junho de 2020, os seguintes documentos:

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:
3.3
O envelope n.º 02 deverá conter:
a) A proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo
representante legal da empresa, redigida em português de forma clara, sem rasuras ou entrelinhas e
incluirá:
I) Orçamento discriminado em preços unitários e totais, expresso em moeda corrente
nacional, devendo a planilha apresentar especificadamente o preço as despesas com encargos
fiscais, comerciais, sociais (conforme anexo VIII) e trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado,
assinado, também, por técnico legalmente habilitado;
II) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de
pagamento, bem definidas, assinado, também, por técnico legalmente habilitado;
III) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução das obras e/ou
serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, assinada, também, por técnico
legalmente habilitado;
Obs. 01: Prazo mínimo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data
designada para a entrega dos envelopes desta Tomada de Preços. Se na proposta não constar o
prazo de validade subentende-se 60 (sessenta) dias.
Obs. 02: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for
conflitante com o instrumento convocatório.

ANEXO VIII

Os demais itens do edital e seus anexos permanecem inalterados e em plena vigência.

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 7h45min às 11h45min
e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira na Prefeitura Municipal de Cerro Grande do Sul, sita à
Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, nº 71, ou pelo fone (51) 3675 1122.

Cerro Grande do Sul, em 28 de maio de 2020.

SÉRGIO SILVEIRA DA COSTA
Prefeito Municipal

